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VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA
Všetci sme súèasou životného prostredia a to, ako s ním zaobchádzame má spätný
vplyv na nás všetkých. Èlovek bez prírody nemôže existova. K životu potrebuje vodu,
vzduch a potravu. Je jediným tvorom, ktorý dokáže vedome ovplyvòova svoje okolie.
Naše životné prostredie je dos zamorené. ¼udská populácia nesie zodpovednos za
zachovanie podmienok na Zemi pre všetky organizmy. Ak túto zodpovednos berieme
vážne, tak je najlepšie zaèa od mladej generácie v školách. Pravidelnou podporou a
napåòaním obsahu enviromentálnej výchovy v školách sa dá dosiahnu ve¾a pre budúce
generácie pri separovaní domových odpadov.
Každý z nás túži po èistom vzduchu, èistom potôèiku, vyèistených lesoch a lúkach.
Každý chce jes zdravé jedlo. A však zneèisovanie životného prostredia rôznymi aktivitami
èloveka prebieha už ve¾mi dlho.
Preèo píšem túto osvetu o životnom prostredí? Preto, lebo je tu jesenné obdobie a bude
vznika v našej obci viac odpadu ako inokedy. Treba s ním citlivo naloži, aby sme si
nezaniesli chotár. Budú pristavené ve¾kokapacitné kontajnery. Je jasné, že všetky odpady
sa kapacitne nezvládnu. Je potrebné dobre separova, èiže triedi odpad.
Posledne som bol upozornený zo strany vývozcov separovaného odpadu, že do
igelitových vriec pri zbere pet - fliaš sa dáva aj polystyrén, èo sa nesmie. Takto naplnené
vrece Vám nezoberú.
Záverom len to¾ko: základom je vzah èloveka k prírode a životnému prostrediu.

Jozef Jamrich
starosta obce

spravodaj@podkonice.sk
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KULTÚRA
BOHATSTVO SKRYTÉ V STAROBE
Staroba je dar, ktorý nie je daný každému. Žia¾ nie
každý mladý èlovek myslí na to, že ho nemusí získa a preto
by si mal viac váži tých, èo ten „dar“ majú. Lebo staroba to
je hodnota, ktorá by v našom rebríèku hodnôt nemala by
považovaná za nešastie. Staroba najviac zvidite¾òuje
múdros. Mnohí už stoja na prahu obdobia, v ktorom sa
postupne strácajú životné sily, fyzické i psychické
schopnosti, prichádzajú zdravotné ažkosti a stráca sa
životný elán. Staroba však neznamená koniec životnej
aktivity. Ak to èloveku dovo¾uje zdravotný stav, jeseò života
možno preži produktívne, je to tiež ideálny vek na
nadviazanie kamarátskych vzahov s rovesníkmi, ktorí
majú rovnaké záujmy , vedia sa vzájomne podpori,
poradi. Na prejav úcty nestaèí len október - ako „Mesiac
úcty k starším“, kedy si pripomíname zásluhy starších
spoluobèanov o náš dnešok, ale úctu treba prejavova
poèas celého roka v rodine, na ulici, na pracovisku, v
dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Kto sa
nauèí váži si šediny, nemusí sa bá, že zostane v starobe
nepovšimnutý. Nájdime si èas, v¾údne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen poèas
októbra. Preukážme im našu úctu a tým, ktorí to potrebujú pomoc a opateru. Èerpajme z ich
životnej skúsenosti a múdrosti, ktorá nech nám je vzorom.
Obecný úrad a Obecné zastupite¾stvo si pravidelne jeden krát do roka pripomínajú
„okrúhle“ životné jubileá našich obèanov, prièom ani tento rok nebude výnimkou.
Dovo¾ujeme si touto cestou pozva všetkých tých, ktorí sa v tomto roku dožívajú 70, 75, 80
a 85 rokov na spoloèné posedenie, ktoré sa uskutoèní dòa 23. 10. 2008 (štvrtok) o 10.30 h.
v Kresanskom dome.
Milí naši starší spoluobèania, Vy ste zasadili zdravý koreò potomstva pre nás a ïalšie
generácie. Nech sa preto nikto nehanbí da Vám najavo, že si Vás váži a ctí.
-vt-

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
NARODENÉ DETI

GRATULUJEME
K VÝROCIU

Hanka Fodorová & Richard Fodor
(è.d. 320)

65. rokov
Františka Speváková (è.d. 175)
Kamil Oèenáš (è.d. 247)

60. rokov

85. rokov

Milan Kretík (è.d. 222)

Anna Oèenášová (è.d. 157)
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
OZNAMY
Ak máš chu si zašportova, môžeš si vybra:
„zatia¾“ PONDELOK:
Kalanetika, taebo, pilates 18.30 hod. - 19.30 hod.
UTOROK:
Volejbal
18.00 hod. - 20.00 hod.
STREDA:
Volejbal (od 10 rokov)
16.30 hod. - 18.00 hod.
Stolný tenis
18.00 hod. - 20.00 hod.
ŠTVRTOK:
Športový krúžok
14.00 hod. - 16.00 hod.
Kalanetika
18.30 hod. - 19.30 hod.
PIATOK:
Volejbal (od 10 rokov)
16.30 hod. - 18.00 hod.
SOBOTA:
Stolný tenis
17.00 hod. - 20.00 hod.
Vážení rodièia, z dôvodu dlhodobej PN oprávnenej osoby sa priestory školy v
chladnom poèasí a pod¾a potreby v mesiaci september vykurovali ohrievaèmi. .
Za porozumenie ïakujeme.
POÏAKOVANIE
- Ïakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli škole zberom papiera. V prípade záujmu
je možné odovzda papier škole do 15. októbra 2008. Kontakt: 0915 988 100
- Ïakujeme p. J. Rochovskému za pomoc pri pílení a uskladnení dreva v letných
mesiacoch.
- Ïakujeme p. P. Stykovi za sponzorstvo pre školu sumou 5 000,-Sk.
NAŠA ŠKOLA - ŠKOLA V PRÍRODE PO CELÝ ROK
Z našich mimoškolských aktivít vyberáme:
- orientácia pod¾a svetových strán, spoznávanie rastlín, stromov, poskytovanie prvej
pomoci priamo v teréne (ob¾úbené miesto - lúka medzi Konicami)
- zber šípok pod Ïurkovou skalou
- zber jesenných plodov, spracovanie
- návšteva lyžiarskeho múzea s odborným výkladom p. I. Bobáka spojená s
turistikou, poznávaním histórie a blízkeho okolia
- vyuèovanie v prírode
V októbri sa tešíme na Šarkaniádu, Tekvicovú slávnos, na návštevu hvezdárne,
divadelné predstavenie a na vašu priazeò.
Mgr. Vladimíra Turèanová, riadite¾ka ZŠ s MŠ

ŠPORT
VYŽREBOVANIE II. TRIEDY SKUPINY A
1. kolo: Podkonice - Hiade¾ 1:1 --- 2. kolo: Medzibrod - Podkonice 5:1 --- 3. kolo: Podkonice Rieèka 0:1 --- 4. kolo: Tajov - Podkonice 3:0 --- 5. kolo: Podkonice - Šalková B 5:1, 6. kolo: Podkonice
- Dúbravica 0:2 --- 7. kolo: Nemecká - Podkonice 3:1 --- 8. kolo: Podkonice - Staré Hory 3:2 --- 9. kolo:
Malachov - Podkonice 5. októbra o 14.30 --- 10. kolo: Podkonice - Dukla BB C 12. októbra o 14.30 --11. kolo: Strelníky - Podkonice 19. októbra o 14.00 --- 12. kolo: Podkonice - Hronsek 26. októbra o
14.00 --- 13. kolo: Horné Pršany - Podkonice 2. novembra o 13.30
-jk-
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VIETE, ŽE ...
CHATA NA PLEŠIACH - sumár rekonštrukèných prác a vyhliadky do budúcnosti
Spoloènos Divus Game Plus, s.r.o., z Trnavy získala rozhodnutím Obecného
zastupite¾stva v Podkoniciach poènúc 1. májom 2008 do prenájmu rekreaèné zariadenie
na Plešiach na dobu troch rokov.
Po krátkom èase príprav odštartoval nový nájomca na prelome mája a júna prvé
rekonštrukèné práce v štyroch chatkách. V priebehu dvoch mesiacov postupne došlo ku
kompletnej renovácii podláh, montáži novej dlažby, výmene kobercov na poschodí,
vyma¾ovaniu interiérov, realizácii nových elektrických rozvodov pre vykurovanie a
modernizácii v kúpe¾niach. Všetky tieto práce boli realizované rovnako vo všetkých
chatkách.
Zároveò nájomca zadal do výroby nový altánok, keïže pôvodná stavba nad ohniskom
pri chate už pomaly dosluhovala. Altánok bol odovzdaný do užívania zaèiatkom augusta
spolu s novými lavièkami. Súèasou prvotných prác v rekreaènom zariadení na Plešiach
boli aj mnohé ïalšie drobné opravy, úpravy a technické vylepšenia.
Aj napriek prebiehajúcej, a treba zdôrazni, že nutnej rekonštrukcii strávilo v
nádhernom prostredí nad Podkonicami krásne chvíle letných prázdnin cez 80 ¾udí z
Banskej Bystrice, Novej Bane, Zvolena, Žiaru nad Hronom, Trnavy èi Piešan.
V ïalšej fáze modernizácie sa nájomca zameriava na vnútorné priestory hlavnej chaty.
Po realizácii novej modernej podlahy v kuchyni štartuje už v týchto dòoch zásadná
rekonštrukcia izieb. Ubytovaní hostia budú ma k dispozícii modernejšie, èistejšie a
slušnejšie podmienky poèas svojho pobytu na Plešiach, ako tomu bolo doteraz. Zásadnou
zmenou bude inštalácia novej kúpelne na prvom poschodí so sprchovacím kútom, WC a
umývadlom.
Napriek nemalým investíciám však nájomca neplánuje nijakým zásadným spôsobom
zvyšova ceny ubytovania pre svojich hostí.
Divus Game Plus ako nájomca zariadenia na Plešiach plánuje užšie spolupracova
nielen s miestnym obecným zastupite¾stvom, ale aj s najbližšími susedmi, teda vlekármi,
urbárom, èi po¾nohospodárskym družstvom. Radi by sme priniesli a zafinancovali umelé
zasnežovanie lyžiarskeho svahu. Ak to bude technicky zrealizovate¾né, a všetko pôjde tak
ako dúfame, zasnežova budeme už poèas zimnej sezóny 2008/2009.
Zároveò plánujeme už v najbližšom èase, teda v priebehu mesiaca október,
sprevádzkova na chate bufet minimálne poèas víkendových a sviatoèných dní.
Plánov ako vylepši a pozdvihnú úroveò Chaty na Plešiach máme však viac.
Spomenieme napríklad plánovanú montáž vírivky, zavedenie internetu, online kamery, èi
realizáciu multifunkèného ihriska. Tou azda najzákladnejšou snahou však pre nás zostáva
poskytovanie kvalitných služieb pre širokú verejnos.
Veríme, že sa nám všetky ciele, aj s prispením kvalitnej spolupráce poslaneckého zboru
a všetkých zainteresovaných strán, podarí naplni k všeobecnej spokojnosti.
Patrik Pokorný.
Divus Game Plus
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PODUJATIA
LURDY - 150. VÝROÈIE
Lurdy, mesteèko na úpätí Pyrenejí, bolo v septembri
cie¾om miliónov kresanských pútnikov na oslavu 150.
výroèia zjavení Panny Márie.
V období od 11. februára do 16. júla 1858 sa 14 roènej
chudobnej pastierke Bernadete Soubirousovej zjavovala
v jaskyni za mestom Panna Mária odhaliac svoje meno so
slovami: „Ja som Nepoškvrnené Poèatie“. Za modlitby
ruženca sa Bernadeta až 18 krát stretáva s Krásnou Paòou
Bernardeta
odetou v bielom, s modrým pásom a žltými ružami pri
nohách, posledný krát na sviatok Panny Márie Karmelskej, pár dní po tom, ako Bernadeta
pristúpila k Prvému svätému prijímaniu. Bola povolaná zasväti život Panne Márii a vstúpila
do kongregácie Neverských Sestier a po zložení veèných s¾ubov žila 12 rokov v kláštore v
Nevers. V detstve prekonala choleru. Trápila ju silná astma s èastými záchvatmi a
tuberkulóza kostí. Zomrela 16. apríla 1879 vo veku 35 rokov. Po 40-tich rokoch komisia
otvorila kryptu a lekári konštatovali, že telo Bernadety bolo takmer nezmenené. Tvár a ruky
boli biele, svalstvo mäkké. Telo bolo uložené do sklenenej truhly a verejne vystavené v
kláštornej kaplnke v Nevers, kde dodnes pútnici z celého sveta obdivujú jej neporušenú
tvár.
Dnes 15tisícové francúzske mesteèko sa tak už 150 rokov stáva miestom, kde
kresania z celého sveta cestujú tisíce kilometrov, aby sa pomodlili pred jaskyòou so
sochou Kristovej matky a napili sa z tamojšieho prameòa. Zázraèná voda pomohla
mnohým uzdravi sa z najrozliènejších chorôb.
Oslavy výroèia poctil svojou návštevou aj Sv. otec, pápež
Benedikt XVI., citujeme z jeho homílie:
„Choïte a povedzte kòazom, nech sa sem konajú procesie a
nech sa postaví kaplnka”. Toto posolstvo dostala Bernadeta od
“krásnej Panej” pri 13. zjavení 2. marca 1858. Už 150 rokov pútnici
neprestali prichádza k Massabielskej jaskyni, aby poèúvali
posolstvo obrátenia a nádeje, ktoré je im urèené. Moc lásky je
silnejšia než zlo, ktoré nás ohrozuje. Práve toto tajomstvo
univerzálnosti Božej lásky voèi ¾uïom prišla Mária zjavi tu v
Lurdoch. Ona pozýva všetkých ¾udí dobrej vôle, všetkých, èo trpia vo
svojom srdci alebo vo svojom tele, aby pozdvihli oèi ku Kristovmu krížu, aby tam našli
prameò života, prameò spásy. Toto je ve¾ké tajomstvo, ktoré nám Mária zveruje pozývajúc
nás, aby sme sa obrátili k jej Synovi. Je ozaj významné, že vo chvíli prvého zjavenia sa
Bernadete, Mária zaèína svoje stretnutie znakom kríža. To, èo Bernadeta od Márie prijíma,
je viac než len jednoduchý znak: je to iniciácia do tajomstiev viery. Znak kríža je istým
spôsobom syntézou našej viery, pretože nám hovorí, ako ve¾mi nás Boh miloval. Hovorí
nám, že v tomto svete je láska mocnejšia ako smr, mocnejšia než naše slabosti a naše
hriechy. Moc lásky je silnejšia než zlo, ktoré nás ohrozuje. Bernadeta je najstaršie diea z
ve¾mi chudobnej rodiny, ktorá nedisponuje ani poznaním, ani mocou, má chatrné zdravie.
Mária si ju volí, aby šírila jej posolstvo obrátenia, modlitby a pokánia, v plnej zhode s
Ježišovými slovami: „Ukryl si tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich malièkým“
(Mt 11,25). Dovo¾me Panne Márii, nech aj nás vyuèuje a nech nás sprevádza po ceste,
ktorá vedie do Krá¾ovstva jej Syna!“
-vt-
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PÚ MONAKO - LURDY - LA SALETTE
Dekanát Slovenskej ¼upèe usporiadal v termíne od 6.9.do
13.9.2008 pú na trase Monako-Lurdy-La Salette s CK TarTour Plavecký Štvrtok za duchovného sprievodu dekana
Slovenskej ¼upèe Mgr. Ing. ¼ubomíra Hudeca. Púte sa
zúèastnili farníci zo S.¼upèe, Podkoníc, Priechodu,
Moštenice, Hiad¾a, Medzibrodu a Brusna. Naša pú zaèínala v
sobotu ráno sv. omšou v Sl. ¼upèi. Po nej sme sa vydali
autobusom na noèný prejazd cez Rakúsko a Taliansko do
Monaka.
V nede¾u ráno o 5h nás privítalo Monako a pre tých, ktorí
nespali bolo zážitkom schádzanie k moru cez osvetlené malé
ulièky, po ktorých prebieha aj F1 Monte Carlo. Po krátkom
oddychu sme vystúpili výahom do historického centra a v malej kaplnke pán dekan odslúžil
pre nás slovenskú sv. omšu. Potom nasledovala prehliadka hlavného mesta: Kniežací
palác, monacké parky, katedrála. O 12h sme sa zúèastnili obradu striedania èestnej stráže
pred Kniežacím palácom a v rámci vo¾ného programu sme išli pešo do Monte Carla s
povestným kasínom. Z Monaka sme putovali ïalej cez tunel do Francúzska po jeho
Azúrovom pobreží cez Cannes a Nice - kde sme mali dvojhodinovú prestávku na kúpanie
sa v Stredozemnom mori.
Po prestávke sme pokraèovali na ubytovanie v blízkosti Marseille v hoteli F1. Marseille
je, èo do poètu obyvate¾ov, druhým najväèším francúzskym mestom a najväèším prístavom
na pobreží Stredozemného mora. Po návšteve prístavu sme si prehliadli chrám Panny
Márie Strážnej postavený v byzantskom štýle na vyvýšenine nad mestom, ktorého kopulu
tvorí socha Panny Márie s dieatkom v životnej ve¾kosti. Túto svätyòu v minulosti
navštevovali námorníci odchádzajúci a vracajúci sa zo zámorských plavieb. V chráme sme
sa zúèastnili sv. omše a kochali prekrásnym výh¾adom na celé Marseille a prístav, neïaleko
ktorého bol malý ostrovèek - pevnos If, aj v dnešnej dobe trvajúca väznica známa z románu
Gróf Monte Christo. Na jednej z mestských pláží sme sa opä ponorili s pôžitkom do vån
Stredozemného mora. Po príjemnom oddychu sme pokraèovali smerom do Lúrd, cestou
sme sa ešte zastavili v Avignone, ktorý bol v 14.storoèí sídlom pápežov. Poèas veèernej
prehliadky mesta sme navštívili stredoveké èasti mesta, pápežský palác, povestný
Avignonský most a stredoveké hradby.
Noèným prejazdom sme sa skoro ráno o 5h koneène dostali do hlavného cie¾a našej
púte - Lúrd. Ihneï po otvorení jednej z brán sme vstúpili na sv. miesta zjavenia P. Márie
Lurdskej. Ešte za tmy sme pomaly prešli popri hlavných chrámoch a sv. prameni k jaskyni, v
ktorej sa P. Mária zjavila. O 6h ráno nám náš p. dekan odslúžil v jaskyni sv. omšu v
slovenskom jazyku aj za úèasti iných pútnikov. Sv. omše v Lurdoch prebiehajú ve¾mi
organizovane vo všetkých svetových jazykoch a preto sú primerane krátke. Potom sme sa
vydali na tzv. Bernadetinu cestu, Mariánsky obvod a prehliadku svätyne - Jaskyne zjavenia,
chrámu Nepoškvrneného poèatia, Ružencovej baziliky a kostola sv. Bernadety (posledný
kostol postavený už v modernom štýle pre mladých). Ved¾a týchto všetkých bazilík sme boli
v modlitbách úèastní prekrásnej krížovej cesty, ktorej zastavenia tvoria postavy z bronzu v
nadživotnej ve¾kosti. Každý deò v popoludòajších hodinách sa na tomto sv. mieste všetci
pútnici zúèastòujú eucharistického sprievodu - prenášania Sviatosti Oltárnej z Ružencovej
baziliky cez esplanádu do podzemnej Baziliky Pia X. v spoloènom sprievode, ktorého èelo
tvoria postihnutí na vozíèkoch. Bazilika je vybudovaná v podzemí pod esplanádou a vojde..
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sa do nej približne 25.000 ¾udí. Na konci tohto obradu dostávajú pútnici požehnanie.
Najväèším duchovným zážitkom na spojenie pútnikov z celého sveta je svieèkový
sprievod, konajúci sa o 21h. Pútnici zoradení pod¾a národnosti so svieèkami v rukách
zaèínajú pochod od Jaskyne zjavenia a každý štát má svojho vlajkonosièa. Na èele celého
sprievodu, ako všade v Lurdoch, idú telesne postihnutí ¾udia - vozíèkári. Sprievod postupuje popri bazilikách na esplanádu, okolo ktorej sa toèí a konèí pred Ružencovou bazilikou.
Poèas sprievodu sa modlí sv. ruženec vo všetkých svetových jazykoch a pomedzi
jednotlivé desiatky sa spieva Ave, Ave Mária, až kým neprejdú všetci zúèastnení.
Požehnanie na konci sprievodu ude¾uje vždy jeden z najvyšších cirkevných hodnostárov.
Druhý deò pobytu v Lurdoch sme zaèali sv. omšou v chráme Nepoškvrneného
poèatia a po krátkom vo¾nom programe sme navštívili bazény plnené vodou z Lurdského
prameòa. Kúpe¾ je sám o sebe zázrakom P. Márie, ktorý sa opísa nedá a musí sa len zaži.
Každodenné prenášanie Sviatosti Oltárnej a svieèkový sprievod sme absolvovali už len
ako diváci, aby sme si svoje zážitky ešte hlbšie uchovali.
Tretí deò ráno po úèasti na slovenskej sv. omši v Jaskyni zjavenia sme v rámci vo¾ného
programu znovu prešli všetky sväté miesta a pomaly sme sa zaèali lúèi s Lurdami, ktoré
nám natrvalo zostanú v našich spomienkach s cie¾om znovu sa do Lúrd vráti. Svätej
Panne Márii sme odovzdali všetky svoje bolesti, choroby a žiale za seba, za svojich
blízkych i našu farnos a modlili sme sa za jej božiu pomoc. Tento posledný deò bol upršaný
a taká bola užialená aj naša duša, že sa musíme s Lurdami rozlúèi. O 17h sme nasadli do
autobusu a pokraèovali sme noèným prejazdom až do francúzskych Álp do ïalšieho
pútnického miesta ( 30 km vzdialeného od Grenoble) do La Salette, k Plaèúcej Panne Márii
La Salletskej. Tu sa dòa 19.9.1846 zjavila P. Mária dvom pastierom a odovzdala odkaz
svetu na jeho polepšenie, pretože ve¾a krát musí zadrža ruku svojho Syna pred trestom za
zlo tohto sveta. Na tomto mieste pôsobil aj náš bývalý páter Bohdan z rehole saletínov. Tu v
nadmorskej výške 1800 m sa nachádza pútnický dom s kaplnkou La Salletskej Panny
Márie a prameòom - miestom zjavenia. Takto sme vlastne zakonèili celú našu pú a
popoludní sme sa vydali na odchod. Poèas jazdy nám však hmla bránila vo výh¾ade na
majestátne francúzske Alpy. Cesta domov opä viedla cez Taliansko a Rakúsko.
Všetci úèastníci tejto púte sa chceme v prvom rade poïakova organizátorovi zo Sl.
¼upèe pánovi Františkovi Belíkovi, dôstojnému pánovi dekanovi Hudecovi, našim
zodpovedným šoférom a ve¾ká vïaka a obdiv patrí fundovanej a znalej sprievodkyni CK
pani Brigite Hasovej, ktorá
dokonale zorganizovala
každú minútu našej púte
a umožnila nám za krátky
èas vidie množstvo
svetskej aj duchovnej
krásy. Hlboké zážitky
zostanú navždy uchované v našej pamäti, hlavne
posolstvá sv. Panny
Márie Lurdskej a La
Salletskej, ktoré odporúèame osobne preži
každému z vás.
-úèastníci púte-
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KRST NA BZINÁCH
V dòoch od 18. augusta do piatka 22. augusta sa naše
deti z Podkoníc zúèastnili kresanského tábora v jednej nám
neznámej dedinke Bziny. Bziny sú obec vzdialená štyri
kilometre od Dolného Kubína. Je to malá samostatná obec s
533 obyvate¾mi usadená v Oravskej vrchovine na ¾avom
brehu Oravy pod kopcom Brezovec. Obec bola založená
okolo roku 1343 a patrila Oravskému hradu. Zaujímavý je i
názov obce, ktorý je odvodený od názvu rastliny bez - baza,
ktorá tu rástla vo ve¾kom množstve. Obyvatelia sa v
minulosti okrem chovu dobytka venovali kamenárstvu,
vyrábali kamenné dlaždice, náhrobníky. V roku 1993 sa
obec odèlenila od mesta Dolný Kubín a stala sa
Bziny
samostatnou obcou.
No poïme však naspä k táboru. Zraz bol o pol dvanástej v pondelok pred farou. Už
od¾ahèení od batožiny sme nasadli do autobusu a užívali si cestu. Po trošku dlhšej ceste
sme sa dostali k cie¾u našej cesty, avšak vystúpili sme v susednej dedine Kòažia a tam
nastal malý háèik. Pre deti sme pripravili prvú zaažkávajúcu skúšku a to prechod po
relatívne dos „lietajúcom“ moste ponad rieku Orava, ktorý práve "reparovali" miestni
¾udkovia. Všetci sme však boli statoèní a tak prechod sme zvládli na jednotku i viackrát.
Po ubytovaní sa na fare za kostolom Panny Márie z roku 1805 sme sa rozdelili do
skupín a každá skupina mala za úlohu vymyslie meno skupiny, erb a pokrik. Po fajnej
veèeri sme išli na svätú omšu do Kòažej. Po veèeri nasledoval veèerný program na tému
„Boh Stvorite¾“. Do programu sme sa zapojili aj my vedúci predvedením scénky
„Popoluška“.
V utorok ráno po raòajkách pokraèovali aktivity v skupinách na tému „Boh Vykupite¾“.
Pod¾a textu z Písma si zahrali krátke scénky a druhá skupina rozmýš¾ala nad nejakou
rozprávkou na veèerný program. Potom sme išli na kúpalisko v Bešeòovej, kde sme sa
všetci výborne zabávali. Veèer sme išli na svätú omšu do kostolíka v Bzinách, po nej sme
mali rôzne súaže, scénky, kvízy, pantomímu, na ktorej sme sa schuti nasmiali. Potešili nás
aj deti, ktoré si pripravili scénku, v ktorej stvárnili Leonarda da Vinciho pri ma¾ovaní obrazu
Posledná veèera v Sixtínskej kaplnke.
V stredu o 7.30 po budíèku sme si dali rannú rozcvièku v pyžamách a po nej sme hladní
utekali na raòajky. Tento deò nás navštívil náš pán farár (otec Pavol), s ktorým sme mali
duchovné dopoludnie a odslúžil nám aj svätú omšu. Poobede sme išli na túru do oravskej
prírody, odmenou nám bol nádherný výh¾ad na celý Dolný Kubín. Cestou z lesa každý
zobral nejaké drevo, ktoré nám poslúžilo pri veèeròajšej opekaèke na záhrade za farou.
Špekaèky boli chutné a posedenie pri ohníku aj spev s gitarou padli každému vhod.
Na ïalší deò sa na miestnom ihrisku uskutoènilo športové dopoludnie. Športový duch
chytil za srdce a každý sa snažil získa pre svoju skupinku èo najviac bodov. I najažšia hra
s názvom „brada, koleno, lake“ sa vydarila. Po chutnej slepaèej polievke a zapekaných
zemiakoch na plechu sme išli na výlet na Oravský hrad. Na hrade nám to¾ké schody dali po
športovom dni poriadne zabra, ale každý sme mali z hradu kultúrny zážitok, bolo tam
naozaj krásne. Veèerý program pokraèoval súažou s názvom „Grand Prix Bziny 2008“. O
èo tu vlastne išlo? Bolo to vcelku jednoduché, po dedine sa zisovali odpovede na otázky,
ako napr. ako sa volá najstaršia osoba v obci Bziny, aká je farba strechy domu s popisným
èíslom 2107, meno posledného vysväteného kòaza z farnosti Kòažia, ale aj aký vek má...
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starosta obce Podkonice a podobne. Druhou úlohou bolo donies èo najstaršie noviny
(raritou bol Slovenský denník z roku 1991) a nakresli èo najhodnovernejšie erb dediny a
kostol. Tá skupina, èo toto všetko najskôr zohnala a urobila, získala najviac bodov.
A preèo vlastne krst na Bzinách? Bola to totiž téma celého tábora a všetky dni smerovali
k tomu, aby deti pochopili, akú milos sme dostali od Boha, keï sme sa v krste stali Božími
demi. Prvý deò sme rozoberali Boha, ktorý nás stvoril a akou krásou skrytou v prírode nás
obdaril. Druhý deò sme sa zamerali na Boha, ktorý nás vykúpil. V tento deò sa mali deti
nieèoho zriec, uèi sa viac odpúša a ovláda, keï sa na niekoho hneváme. V stredu sme
si pripomenuli Ducha Svätého (Boh Posvätite¾) a vyvrcholenie nastalo vo štvrtok, kedy sme
pri téme Krst viac mysleli na našich rodièov. Ïakovali sme Bohu za nich v modlitbách aj pri
adorácii, že nás pred rokmi priniesli pred oltár a dali nás pokrsti. Možno ste aj vy, milí
rodièia, práve vo štvrtok 21.8. viac mysleli na svoje ratolesti, ktoré boli ïaleko a možno vás
na chví¾u prenikol pocit, akoby boli pri vás.
Ani sme sa nenazdali a zrazu prišiel piatok, èas ís domov. Po výdatných raòajkách sme
sa išli pobali na cestu domov a potom sme ešte poupratovali naše izby. Odchádzali sme
vlakom o dvanástej do Dolného Kubína a potom sme pokraèovali autobusom. Domov sme
sa vrátili posilnení o nové zážitky okolo štvrtej poobede.
-vedúci tábora-

.
POÏAKOVANIE
Chcem sa poïakova všetkým,
ktorí akýmko¾vek spôsobom
prispeli k zorganizovaniu tábora
Bziny 2008. Ïakujem všetkým
animátorom (vedúcim), rodièom,
ktorí sa postarali o odvoz batožiny,
"tetám" kuchárkam za výbornú
stravu a aj Spolku Podkonièan za
finanèný príspevok. Verím, že
pokia¾ bude chu, vô¾a a deti tiež
ukážu svoje zanietenie, stretneme
sa aj o rok pri podobnej akcii.
Ing. Jaroslav Kostúr
hlavný vedúci tábora
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FARSKÉ OZNAMY
6. 10. 2008 - 12. 10. 2008
18.00 - féria
6.10.

7.10.

+ Drahoslav Valent

13. 10. 2008 - 19. 10. 2008
18.00 - féria
13.10.

18.00 - Ružencovej Panny Márie

18.00 - féria

+ Mária Barlová, Júlia a st. rodièia

+ Boris Šípka

14.10.

18.00 - féria
8.10.

+ Františk Oèenáš (5. výroèie)

18.00 - Sv. Terézie od Ježiša
15.10.

18.00 - féria
9.10.

10.10.

11.10.

12.10.

+ Martin Gregor
18.00 - féria
Za rodièov Chabanových a Barlových
a ich deti
18.00 - féria
+ Anna Drappanová
28. nede¾a v cezroènom období
9.00
Za farnos

+ Mária a Jozef Homola a ich deti

16.10.

+ Ondrej a Helena Kostúr a st. rodièia

17.10.

Na úmysel (cel.)

18.10.

19.10.

24.10.

25.10.

26.10.

Na úmysel (vl.)
18.00 - féria
Poïakovanie za dožitých 80 rokov
a prosba a Božiu pomoc
18.00 - féria
+ Júlia a Vojtech Patráš
30. nede¾a v cezroènom období
9.00
Za farnos

+ Jozef Kostúr
29. nede¾a v cezroènom období
9.00
Za farnos

27. 10. 2008 - 2. 11. 2008
18.00 - féria
27.10.

Za + st. rodièov: Annu a Juraja Ivanièa
18.00 - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

28.10.

Na úmysel (vl.)
18.00 - féria

29.10.

18.00 - féria
23.10.

+ Matúš Budaj
18.00 - Sv. Lukáša, evanjelistu

18.00 - féria
22.10.

+ Anna Sloboníková (Kremnická)
18.00 - Sv. Ignáca Antiochijského

18.00 - féria
21.10.

Na úmysel (cel.)
18.00 - féria

20. 10. 2008 - 26. 10. 2008
18.00 - féria
20.10.

+ Juraj Vráb

30.10.

31.10.

+ Anton Vráb
18.00 - féria
+ Martu, Pavla, Boženu, Františka
a rodièov
18.00 - féria
+ Ján Mojžiš, 1. výr.
9.00 - VŠETKÝCH SVÄTÝCH

1.11.

2.11.

Za farnos
31. nede¾a v cezroènom období
1. Za farnos
2. Za duše v oèistci
Mgr..Pavel Glejdura

ZMENA FARSKÝCH OZNAMOV VYHRADENÁ !
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